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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
twee rechthoekige houten doosjes, 
gekleurd papier en fotokarton in verschillende tinten blauw en 
groen, 
permanent marker zwart

Benodigd gereedschap:
potlood, 
schaar, 
UHU stic plakstift 

Goede tijden, slechte tijden 

Met de vriendelijke ondersteuning van UHU! 
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Knutselhandleiding

Afspraken met vrienden, verjaardagen en leuke uitstapjes staan 
naast zeer vervelende afspraken zoals een bezoek aan de tandarts 
of toetsen. Verzamel alles in de "top“ of "flop“box. Zo zal je zeker 

geen afspraak meer missen.

STAP 1

Neem twee houten doosjes en beplak ze met stukjes gekleurd papier in verschillende tinten 
groen en blauw. Hoe meer kleine stukjes je gebruikt, des te kleurrijker worden de doosjes. 

Voor het opplakken kun je het beste de UHU stic plakstift gebruiken, zodat er geen druppels 
door de lagen papier schijnen.

STAP 3

Geef je kikker een vriendelijk lachend gezicht, de tweede kikker ziet er verdrietig of boos uit. 
Plak vervolgens alle onderdelen als op de titelfoto of naar eigen wens op elkaar, en breng de kik-

kers op de houten doosjes aan.

STAP 4

Tot slot bedenken je nog een „naam“ voor elk 
doosje: bijvoorbeeld, goede tijden - slechte 

tijden, mag - moet, goed - kwaad, top - fl op of 
gewoon :) -: (. 

Knip de cirkels uit en schrijf de letters erop 
zoals op de foto op de titelpagina of wees 
creatief en breng de naam volgens je eigen 

voorstelling aan.

De doosjes zijn ook een goed idee voor de klas. 
Zijn er geschillen of problemen kunnen de leer-

lingen hun zorgen en bekommernissen in het 
doosje gooien. Natuurlijk kunnen er ook posi-
tieve gedachten in de lachende kikker worden 

gelegd. En het moet niet per se een kikker zijn. 
Wat dacht je van een muis, konijn, hond, egel ...

STAP 2

Knip nu de sjablonen op de volgende pagina uit en teken de omtrek op een groen of blauw vel 
fotokarton. Neem voor het hoofd en de voeten, een lichtere kleur groen dan voor de armen en 

benen.
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Sjabloon voor de kikker

broek 2x

lichaam 2x

hoofd 2x

arm 4x

broekzak 1x

letterveld

been 4x

bretels 1x c.q. 2x

voet 4x

knoop
2x




